
Varför har 12 kr dragits från min hyra?
Vi har gjort ett avdrag på 12 kr per månad från 
din hyra. Detta är summan som du betalar till 
Hyresgästföreningen för att de förhandlar din 
hyra. Du betalar avgiften oavsett om du är med-
lem eller inte. Eftersom våra förhandlingar har 
strandat har vi räknat av detta belopp från den 
nya månadshyran. 

Varför vänder ni er till mig?
Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen 
under en längre tid om den årliga hyreshöjningen 
för din lägenhet. Tyvärr kommer vi inte överens 
om vilken nivå höjningen bör ligga på. För att 
komma vidare har vi beslutat att kontakta dig 
som hyresgäst för att ge dig möjligheten att be-
sluta om du tycker att vårt förslag är acceptabelt.
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Våra förhandlingar med Hyresgästföreningen 
om årets hyreshöjning i Malmö har strandat. 
Nu vänder vi oss direkt till dig angående din 
hyra.

Vi föreslår att din hyra höjs med 1,25 %. Det är 
så mycket vi behöver höja hyran för att behålla 
den standard, service och det underhåll som 
din fastighet har i dag. Höjningen beror på våra 
ökade kostnader för drift, underhåll och per-
sonal. Du väljer om du anser att vår föreslagna 
höjning är acceptabel.

Exempel: Om du har en hyra på 6 500 kr 
innebär det en ökning med cirka 80 kr per 
månad. 

Hur gör jag mitt val?

Om du ACCEPTERAR nivån på din 
hyreshöjning betalar du den bifogade 
hyresavin. När du betalar så accepterar du 
den föreslagna höjningen. Det nya 
hyresbeloppet gäller då tills vidare.

Om du INTE ACCEPTERAR nivån på din 
hyreshöjning betalar du den hyra som hittills 
har gällt för din lägenhet. Du har enligt lag 
rätt att inte acceptera nivån på hyreshöjning-
en. Vi kommer i sådant fall vända oss till Hy-
resnämnden för att nå ett beslut om huruvida 
vår föreslagna höjning är skälig. Du kommer 
att kallas till ett sammanträde i Hyresnämn-
den innan nämnden fattar sitt beslut.

Om du väljer att inte acceptera vår föreslagna 
hyreshöjning  och istället  betalar ditt gamla 
hyresbelopp ska du dra av 12 kr  från din hyra. 
Du betalar då alltså: Din månadshyra minus 
12 kr. 

!Du riskerar inte att bli uppsagd från din 
lägenhet om du skulle välja att inte acceptera 
vår föreslagna nivå på hyreshöjning. 

Men du måste betala hyran, antingen via 
den nya hyresavin eller genom att betala den 
hyra som hittills har gällt för din lägenhet 
(minus 12 kr enligt ovan). 


